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Relator (a): Deputado (a)

I -Relat6rio

Submete-se a esta Comisslo o Projeto de Lei n" 107712021, de autoria do Deputado Paulo

Araijo, conforme ementa acima.

A presente iniciativa foi recebida e registrada pela Secretaria de Servigos Legislativos em

1711112021. Ap6s foi posto em pauta em 2311112021. Cumprida a pauta, foi encaminhado d

Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora em 0117212021, Ap6s, foi enviada a esta comissdo em

0111212021, tudo conforme as folhas n" 02 a 05/ verso.

A presente propositura proibe o com6rcio de produtos que contenham em sua composigdo

o principio ativo aldicarbe, do grupo quimico metilcarbamato de oxima, r'ulgo chumbinho, no

imbito do Estado e d6 outras providencias.

O Projeto de Lei determina que:

Artigo 1" - Fica vedada, em todo territ6rio do Estado de Mato Grosso' a

comercializagdodeprodutosquenasuacomposig6ocontenhaoprirrcipio
ativoaldicarbe,dogrupoquimicometilcarbamatodeoxima,conhecido
r,ulgarmente como "chumbinho".

$ 1' Os fabricantes deverdo recolher os produtos especificados. no
:caput'desre artigo, disponibilizados ao consumo, 1o prazo de 30 (trinta)

dias.

$2.Esgotadooprazodopar6grafoanterior,oPoderExecutivodeterminara
ao 6196o competente a apreensdo e incineragdo dos produtos no prazo

m6ximo de 30 (trinta) dias.

Artigo2'-Odescumprimentododispostonestaleiensejar6aoinfrator:
I-multa<Ie100(cem)UPF/MT(UnidadePadrdoFiscaldeMatoGrosso),
por produto comercializado, dobrada em caso de reincid6ncia; e

ev. en Cttas

Parecer no 83120211 CDCC

Referente ao Projeto de Lei n' 107712021 que "Proibe o com6rcio

produtos que contenham em sua composigdo o principio ativo

aldicarbe, do grupo quimico metilcarbamato de oxima, lulgo
chumbinho, no dmbito do Estado e d6 outras provid6ncias.".



EsrADo DE MATo GRosso

ASSEMBLETA LEGtsLATIvA Do EsrADo DE MATo GRosso

Consultoria T6cn ico-Legis latlva da Mesa Diretora

N ricleo Econ6mico
ComissSo de Defesa do Consumidor e do Contribuinte - CDCC

II-nahip6tesedereincid6ncia,semprejuizodamultaemdobro'serii
cassada a ific6cia da Inscrigdo no Cadastro de Contribuintes do Imposto

sobreoperag6esRelativasdCirculagdodeMercadoriaseServigos-ICMS.

par6grafo rinico - As penalidades previstas neste artigo serdo aplicadas

ap6s regular procedirnento administrativo, garantida a ampla defesa'

Artigo 3" - As despesas decorrentes da execugao desta lei correrSo 2r conta

de dotag6es orgament6ri as pr6prias.

Artigo 4' - Esta lei entra em vigor na data de sua publicagdo'

No dmbito desta Comissao, esgotado o prazo regimental, n6o foram apresentadas emendas

ou substitutivo.

Ap6s, os autos foram encaminhados a esta comissdo para a emiss6o de parecer quanto ao

m6rito.

E o relat6rio.

II - Anilise

cabe a esta comissSo, dar parecer a todos os projetos que abordem os temas contidos no

Art.369, inciso X, alineas "a" a "i", do Regimento Interno'

No que diz respeito ir tramitagdo e abordagem do tema, o Regimento Intemo prev6 dois

casos: no primeiro, u".ilfi"u-r" a exist6ncia de lei que trate especificamente do tema abordado, se

confirmada o p.o3"to ser6 prejudicado. No segundo, a existencia de projetos semelhantes

tramitando, se houver, a proposifura dever6 ser apensada'

Segundo pesquisas realizadas, seja na intemet ou intranet da Assembleia Legislativa de

Mato Grosso sobre o assunto, nio foram encontrados projetos positivados ou em tramitagao que

obstacularizem a regular hamitagdo processual legislativa da peqa em an6lise'

DeacordocomoProjetodeLei,proibeocom6rciodeprodutosquecontenhamemsua
composigao o principio ativo aldicarbe, do gropo quimico metilcarbamato de oxima, vulgo

chumbinho, no dmbito do Estado e d6 outras providOncias'

os inseticidas carbamatos sdo produtos bastante utilizados para o combate de insetos,

nemat6deos e outras pragas na agricultura.

Este produto apresenta-se coloragao cinza-chumbo, sem odor caracteristico, 6 conhecido

popularmente como "chumbinho" e utilizado, clandestinamente, como rodenticida. Desde ent6o,
'u"i, ." 

".gu*ao 
uma onda de suicidios, homicidios e intoxicag6es acidentais por esse produto'
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Por exposigdo aguda, o Aldicarb 6 um dos ingredientes ativos mais t6xicos encontrados

entre os defensivos agricolas no mercado.

Em sua justificativa o Parlamentar ressalta que:

"O carbamato aldicarbe 6 um composto derivado do 6cido carbdmico' mais

particularmente do 6ciclo N-metilcarbnmico e foram introduzidos como inseticidas a partir

de 1951. O Aldicarbe, puro ou mistuado com outros carbamatos e/ou organofosforados

vem sendo comercializado ilegalmente como raticida, com o nome wlgar de

CHUMBINHO. O produto ilicito, por vezes, contdm ainda materiais espurios' como

p6lvora, semente (alpiste), raticidas cumadnicos, areia' entre outros' recebendo este nome

devido a apar€ncia em pequenos gr6os de cor cinza-chumbo'

Trata-se de uma substancia extremamente letal e proibida em diversos paises, no

Brasil 6 um produto clandestino, irregularmente utilizado como raticida. Ndo possui

registronae.NvlsalagcnciaNacionaldeVigilAnciaSanit6ria),tend-oseulegistro
cancelado em 06/07/201),-nem em nenlum outro 6rgao do govemo e dessa forma n6o pode

ser utilizado em todo o territ6rio nacional, mesmo com finalidade agricola'

No entanto, quadrilhas de contraventores, que adquirem o produto de forma

criminosa(atravdscleroubodecarga,contrabandoaparttdepaisesvizinhosaoBrasilou
desvio das lavouras), fracionam e/ou diluem e revendem no com6rcio informal. Algumas

casas agricolas inespons6veis tamb6m comercializam 'is escondidas' este veneno, agindo

igualmente de forma clandestina l

Ao realizarmos pesquisa sobre o tema nos deparamos com muitas reportagens

sobre o assunto, relatando divirsos casos de envenenamento com esta substancia' onde

v6riosregistrosde6bitodecrianqaspelaingest6oacidental,etamb6m.emcasosde
suicidios I homicidios - revelando que se trata de um problema de saride priblica. Segundo

o io*ul o povo Online, entre os anos de 2016 e 2018, o Instituto Doutor Jos6 Frota (IJF),

em Fortaleza, atendeu i10 vitimas de envenenamento por chumbinho. A chefe do Nricleo

d" A..irGnciu Toxicol6gica do hospital, Polliana Lemos' alerta que' mesmo proibido' o

chumbinhoaindaecomercializadodeformailegaleaspessoasaindat€macesso.2

Com base nessas informag6es 6 que apresentamos esta proposta para Projeto de

Lei,cuJoobjetlvo6fiscalizaradevidaproibiqaodousodoprodutoobjetodesteplojeto,
dada a LrieniagSo clara do qu6o perigosa e danosa e esta subst6ncia "'

EstimativasdaAgdnciaNacionaldeVigildnciaSanit6ria(Anvisa)apontamqueoproduto
6 responsSvel por quase oo% do. oito mi1 casos de intoxicagdo relacionados a chumbinho, no

Brasil, todos os anos.

O uso do aldicarbe como raticida dom6stico, sob a forma do popular chumbinho, n6o 6

autorizado peias autoridades brasileiras. O chumbinho 6 um produto ilegal e perigoso para a safde

da populagio, sendo o uso e com6rcio deste agrot6xico como laticida dom6stico enquadrado como

uma atividade ilicita e criminos.

Por se tratar de um produto clandestino, o chumbinho nao possui r6tulo com- orientagoes

quanto ao manuseio " ."guiu"gu, informag6es 
-m6dicas, 

telefones de emerg6ncia, descriq6o do

ingrediente ativo e antidoios que-devem ser utilizados em casos de envenenamento' Sem essas

EsrADo DE Mnro Gnosso

AssEMBLEIA LEGIsLATIvA Do EsrADo DE MATo GRosso

Consultoria T6cnico- Legislativa da Mesa Diretora

N icleo Econ6mico

ComissSo de Defesa do Consumidor e do Contribuinte - CDCC

e, ao 78 049-065 - Cuiab6 - MT - CMS



informagoes os profissionais de saride tem mais dificuldade de agir para salvar a vida das pessoas

intoxicadas pelo chumbinho.

Diante do exposto e mediante a relevdncia social e interesse publico presentes nesta

iniciativa, entendemoJ que tal propositura merece ser aprovado por esta Casa Legislativa, e

consequentemente inserido no rol de diplomas juridicos do Estado de Mato Grosso.
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E o parecer.

III - Voto do Relator e da Comissio

Pelas raz6es expostas, quanto ao m6rito, voto pela aprovagSo do Projeto de Lei n'

107712021, de autoria do Deputado Paulo Ararijo.

Sala das Comissdes, "-,%0" /4 de 2oz"{

IV - Ficha de Votagfio

Proieto de Lei n' 107712021 -
Reuniio da Comisslo cm

Presidente (a): Deputado (a)

Relator (a):

Voto Relator (a):
pelas razoes oxpostas, quanto ao m6rito, voto pela aprovagio do Projeto de Lei n" 107712021, de

autoria do Deputado Paulo Ararijo.

Idcnti do (a) Deputado (a
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